بازخوانی انتخاب آیت اهلل خامنه ای به رهبری جمهوری اسالمی ایران
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مقدمه
جلسه خبرگان  14خرداد  ،1368بی شک یکی از مهم ترین و شاید بتوان گفت مهم ترین روز تاریخ انقالب اسالمی تاکنون بوده است.
اینکه جانشین رهبری اول انقالب اسالمی در آن روز تعین شد و جمهوری اسالمی وارد دوران تازه ای شد ،مساله ای است که تاکنون در
حد اخبار و سالگرد به آن پرداخته شده است اما به صورت دقیق و جز به جز مورد بازخوانی و بررسی قرار نگرفته است ،و اینکه بی شک
در آن روز انتخابی صورت گرفت که تا زمان حاضر که بیش از  28سال سپری می شود سرنوشت جمهوری اسالمی ایران را رقم زده
است و زمان پیش رو هنوز باقی است و به آن زمان اضافه می شود.
 14خرداد  1368از چندین حیث تاریخی شد و در تاریخ ماند تا زمانیکه صوت و فیلم جلسه  7ساعتِ آن روز یک روز سرانجام کامل
منتشر شود و مشخص شود دقیقا در آن روز چه مباحثی مطرح شد و چه صحبت هایی شکل گرفت و سرانجام آیت اهلل خامنه ای به عنوان
دومین رهبر جمهوری اسالمی ایران انتخاب شدند.
یکی از آن جهات تاریخی عزل مرحوم آیت اهلل منتظری دو ماه و نیم پیش از رحلت امام(ره) بود که کشور را در خال رهبری قرار داد.
دوم انتخاب آیت اهلل خامنه ای بود که شاید هیچکس ،حتی خود ایشان نیز گمان این انتخاب را نمی کردند ،کما اینکه کسی هم گمان
آن را نداشت که امام(ره) در فاصله کمی از عزل آیت اهلل منتظری در بیمارستان بستری شده و مرحوم شوند .تمامی این ها به عالوه شکل
دادن آینده سیاسی ایران باعث شد تا آن جلسه تاریخی و بی نظیر شود.

در این جزوه مختصر کنونی و به دلیل بیست و هشتمین سالگرد تشکیل آن جلسه تاریخی ،قصد همین بازخوانی را دارم و اینکه بر اساس
شواهد و مدارک و صحبت ها و مصاحبه های انجام شده مشخص شود در جلسه تاریخی خبرگان  14خرداد  1368چه گذشت و چه
مباحثی مطرح شد؟ به عالوه اینکه به جایگاه فقهی و رهبری آیت اهلل خامنه ای هم در حد مختصر پرداخته و اشاره شده است.

 1سید مهدی دزفولی  /ایمیلsm.dezfouli@gmail.com :
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بازخوانی زمینه های جلسه خبرگان  14خرداد 1368

غروب سیزدهمین روز خرداد  ،68نقطه شروعی برای آزمون سنگین اولین مجلس خبرگان رهبری بود ،روزی که با اعالم خبر رحلت امام
خمینی از سوی مرحوم حاج احمدآقا به چند نفر از اعضای مجلس خبرگان که برای عیادت به دیدار امام آمده بودند ،بار سنگین انتخاب
جانشینی بر دوش نمایندگان مجلس خبرگان نهاده شد تا هر یک از اعضا با هر کالم و انتخاب خود ،نقشی ماندگار برای آینده و امنیت
کشور رقم بزنند.
آیتاهلل محمد مومن که در مجلس اول خبرگان سمت منشی هیئت رئیسه را به عهده داشته ،در مورد لحظه ارتحال امام و تماس با اعضای
خبرگان این گونه روایت میکند:
« از من که منشی اعضای هیات رئیسه خبرگان بودم ،خواستند تا با استفاده از تلفن دفتر حضرت امام با کلیه اعضای خبرگان در سراسر
کشور تماس گرفته و آنها را به یک جلسه فوقالعاده در مجلس شورای اسالمی برای ساعت هشت صبح فردا ،دعوت کنم و در عین حال
قرار نبود خبری درباره حال حضرت امام داده شود .این تماس ها با توجه به این که تلفن تمامی اعضا را داشتیم تا دقایقی پس از اذان
مغرب به طول انجامید و ما پس از ادای نماز ،غمگین و ناراحت در بیت امام(ره) نشسته بودیم که حاج احمدآقا (ره) خبر فوت امام را
دادند».
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اولین مجلس خبرگان و انتخابی سرنوشت ساز

 7صبح روز  14خرداد سال  ،68رادیو سراسری ایران با اعالم خبر رحلت امام خمینی(ره) ،مردم را در بهت از دست دادن رهبرشان فرو
برد ،بهتی که در میان تمامی اعضای خبرگان که از سراسر کشور خود را برای شرکت در جلسه اضطراری به تهران رسانده بودند ،موج
میزد.
آیتاهلل سیدجعفر کریمی از اعضای دوره اول مجلس خبرگان رهبری در تشریح این لحظات میگوید:
«پس از تالوت قرآن و قرائت حمد و سوره برای روح ملکوتی امام ،دو پاکت سر به مهر که هر یک حاوی نسخهای از وصیت نامه الهی
 سیاسی امام بودند و یکی به آستان قدس رضوی و دیگری در مجلس شورای اسالمی به امانت سپرده شده بودند ،باز شدند .قرار بودوصیتنامه را مرحوم آسیداحمد آقا بخوانند که از شدت تأثر نتوانستند و قرائت وصیت نامه به عهده آیت اهلل خامنه ای گذاشته شد».

2روزنامه جام جم  17اسفند 1387
3ویژه نامه جوان  7بهمن 94
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خبرگان درگیر و دار تصمیم برای شورای رهبری یا رهبری فرد؟

پس از آنکه وصیت نامه امام از طرف رئیس جمهوری وقت ،آیت اهلل خامنه ای قرائت شد ،بعد از وقفه ای کوتاه برای نماز ظهر و عصر،
نوبت به همان انتخاب مهم رسید؛« شورای رهبری یا رهبری فردی؟»
سوالی که تمام ثانیه های جلسه عصر را احاطه کرده بود ،برخی دالیلی همچون نیاز به تصمیم گیری جمعی برای امور مملکت را به عنوان
لزوم تأیید شورای رهبری نام میبردند و برخی هم از بیم اختالف در شورای رهبری سخن میگفتند.
هاشمی رفسنجانی که در آن برهه نائب رئیس اول آیت اهلل مشکینی در مجلس خبرگان بود ،در کتاب خاطرات سال  68خود به نام
«بازسازی و سازندگی» در تشریح این بخش از مذاکرات مجلس خبرگان که به صورت جلسه غیرعلنی برگزار شد و هنوز هم مسائل
مطرح شده در این جلسه به صورت محرمانه باقی مانده است ،می نویسد:
«صحبتهای زیادی شد .بعضی ها طرفدار رهبری شورایی و بعضی خواهان رهبری فردی بودند .بعضی آیتاهلل خامنهای و بعضیها
آیت اهلل سید محمدرضا گلپایگانی را مطرح کردند و برای شورا هم اسمهایی برده شد».
این بخش از خاطرات هاشمی رفسنجانی که معطوف به پیشنهاد انتخاب آیت اهلل گلپایگانی برای رهبری است ،طبق خاطرات ثبت شده
مربوط به اقدام مرحوم آیت اهلل احمد آذری قمی است که به عنوان یکی از اعضای مجلس خبرگان آن مرجع تقلید را برای رهبری
پیشنهاد نموده بود.
اما شاید بی مناسبت نباشد که به همی ن دلیل مواضع مرحوم آیت اهلل احمد آذری قمی و طرفداران رهبری مرحوم آیت اهلل گلپایگانی را
در جلسه خبرگان سال  68به صورت اجمالی بررسی کنیم:
آذری قمی و حمایت از رهبری آیت اهلل گلپایگانی

مواضع آیت اهلل آذری قمی در اجالس مورخ  14خرداد 1368مجلس خبرگان رهبری دو محور داشت :اول دفاع از رهبری شخصی
در قبال رهبری شورایی ،دوم دفاع از رهبری آیت اهلل گلپایگانی و معاونت اجرایی آیت اهلل خامنه ای.
آیت اهلل آذری قمی از ابتدا قائل به والیت فقیه اعلم بود ،نهایت امر معاونت اجرائی او یعنی رهبر اجرائیات یا رئیس جمهور می تواند
فقیه غیر اعلم ،یا مجتهد متجزی یا حتی غیرمجتهد باشد .او تا آخر بر این نظر باقی ماند .وی به ترتیب در زمان حیات این مراجع به
اعلمیت ایشان قائل بوده است :آیات بروجردی ،خمینی ،گلپایگانی و اراکی .بعد از مرحوم اراکی تا مهر  1376به اعلمیت مرحوم آیت
اهلل بهجت قائل بوده است.
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مرحوم آذری قمی شب  13خرداد  68با جمعی دیگر از اعضای جامعه مدرسین به منزل مرحوم آیت اهلل گلپایگانی می رود ،ایشان را
از رختخواب بیرون می آورد و پیشنهاد می کند که با توجه به درگذشت آیت اهلل خمینی رهبری را بپذیرد .آیت اهلل گلپایگانی قبول
نمیکند.
حجتاالسالم سید باقر گلپایگانی نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را دربارهی درخواست پذیرش رهبری از پدرش را اینگونه روایت
می کند:
«ساعت  12شب [ 13خرداد  ]1368عده ای از آقایان جامعه مدرسین و اعضای مجلس خبرگان برای دیدن آقا [آیت اهلل گلپایگانی]
آمدند .آقایان احمدی میانجی ،آذری قم ی[ ،سید مهدی] روحانی ،طاهر شمس و بعضی دیگر که همه مرحوم شده اند در بین آنها
بودند .آقا که در رختخواب بودند بدون آنکه قبا بپوشند با عبا و عمامه آمدند .این آقایان گفتند که وظیفه شماست که رهبری را قبول
کنید چون کسی جز شما نداریم .آقا فرمودند که من قبال هم به آقای خمینی گفته بودم که من نه داعیه رهبری دارم و نه اهل رهبری
هستم.
آقایان باز هم اصرار کردند .آقا جواب داد من نه این کار را قبول می کنم و نه با کسی که رهبر شد بنای مخالفت دارم .باز هم اصرار
کردند .آقا فرمود من همین که به مسایل شرعی مردم برسم کافی است .اصرار آقایان باز هم ادامه پیدا کرد و در نهایت حضرت آقا
فرمودند که فعال بروید تا فردا صبح ببینم چه می شود.
صبح  14خرداد مرحوم آقای آذری قمی از جلسه خبرگان به من زنگ زد و گفت که ما با عده زیادی از اعضای خبرگان صحبت
کرده ایم و آنها قبول کرده اند که به حضرت آقا رأی بدهند و از من خواست نظر ایشان را جویا شوم .حضرت آقا باز هم فرمودند که
من کاری به رهبری ندارم و آقایان هرکس راکه صالح می

بینند انتخاب کنند و من هم بنای مخالفت ندارم4».

حجت االسالم و المسلمین هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات سال  68خود ،فعالیت مجلس خبرگان رهبری را اینگونه گزارش می
دهد:

 4مصاحبه سید مرتضی ابطحی با حجت االسالم سید باقر گلپایگانی :برخی به آقا پیشنهاد رهبری دادند 18 ،خرداد  ،1389سایت فرارو

4

«با صحبت کوتاه آقای مشکینی ،جلسه [بعد از ظهر  14خرداد  ]1368شروع و من هم موضوع بحث را توضیح دادم .این جلسه تا ساعت
هفت و نیم بعدازظهر با یک تنفس ادامه یافت .بحثهای زیادی شد .بعضیها طرفدار رهبری شورایی و بعضی خواهان رهبری فردی
بودند .بعضی آیتاهلل خامنهای و بعضیها آیتاهلل [سید محمدرضا] گلپایگانی را مطرح کردند و برای شورا هم اسمهایی برده شد .قبال
در مشورت های سران قوا و جمعی دیگر از بزرگان به این نتیجه رسیده بودیم که شورایی مرکب از آیات خامنهای ،موسوی اردبیلی و
مشکینی رهبری را به عهده بگیرند ولی در مذاکرات ،رهبری فردی رای بیشتری آورد.
آیتاهلل خامنه ای با رهبری فردی مخالفت کردند .من هم مخالف بودم .نوبت نرسید .ابتدا به پیشنهاد اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه
قم که عضو مجلس خبرگان بودند ،آیتاهلل گلپایگانی مطرح شد .حدود  14نفر به ایشان رای دادند .سپس پیشنهاد رهبری آیتاهلل
خامنهای مطرح شد .خود ایشان پشت تریبون رفتند و گفتند من با رهبری شورایی مطابق قانون اساسی موافقم و با رهبری فردی مخالفم،
پس چگونه نامزد بشوم؟ من که جلسه را اداره میکردم ،گفتم اکنون با رای خبرگان ،رهبری فردی قانون شده و چارهای نیست .سرانجام
آقای خامنهای با  6۰رای از  74ع ضو حاضر رای آوردند و مساله به این مهمی به این خوبی حل شد .من هم در چند مورد صحبت
کوتاهی کردم و نظرات امام را درباره صالحیت رهبری آقای خامنهای نقل کردم .از قول حاج احمد آقا [خمینی] و آیتاهلل موسوی
اردبیلی هم که در جلسه خدمت امام بودند ،همین مضامین تایید شد .خبر آماده باش نیروهای عراقی در مقابل منطقه عین خوش که در
اثنای جلسه توسط دکتر حسن روحانی رسید و من به جلسه اطالع دادم ،تاثیر زیادی در آمادگی اعضای خبرگان برای ختم کار داشت؛
موفقیت

بزرگی است5».

هاشمی رفسنجانی مبدأ لقب آیت اهلل را هم برای حجت االسالم و المسلمین خامنه ای اینگونه گزارش می کند:
«متن بیانیه مجلس خبرگان در خصوص تصویب رهبری آیتاهلل خامنهای را نوشتم و برای انتشار دادم .با بعضی از اعضای هیات رئیسه
درباره به کار

بردن آیتاهلل به جای حجتاالسالم والمسلمین مشورت کردم؛ موافقت داشتند6».

سردسته گروه  14نفره پیشنهاد دهنده آیت اهلل گلپایگانی برای امر رهبری ،آیت اهلل احمد آذری قمی بود .وی در آن اجالسیه از رهبری
آیت اهلل گلپایگانی و معاونت اجرایی آقای خامنه ای دفاع می کند ،که رأی نمی آورد .خود وی در این باره می نویسد:

 5کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی ،سال  :1368بازسازی و سازندگی 14 ،خرداد  ،1368ص 148-152
 6پیشین ،خاطرات  15خرداد 1368
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«در اول خبرگان که انتخاب حضرت آیت اهلل خامنه ای صورت گرفت عینا همین نظر را ابراز نمودم و گفتم من پیشنهاد می کنم که
حضرت آیت اهلل گلپایگانی که اعلم در فقه است به عنوان ولی فقیه و حضرت آیت اهلل خامنه ای را به عنوان قائم مقام در امور اجرائی
معرفی کنم که مورد استقبال قرار نگرفت و عین همین نظر را در سال گذشته در کتاب «شئون و شرائط رهبری و مرجعیت» ذکر و
قریب آنرا از شهید [آیت اهلل سید محمد باقر] صدر نقل کرده

ام7».

او حوالی سالهای  1369-7۰درباره نقش خود در رهبری آیت اهلل خامنه ای اینگونه اظهار نظر کرده است:
«در تعیین مقام معظّم رهبرى نقش مؤثرى را ایفا کردم و تردید ایشان با اظهار من که چون

به والیت مطلقه معتقدم رفع شد8».

هاشمی رفسنجانی از وجود مخالفین رهبری آیت اهلل خامنه ای از همان شب  14خرداد خبر می دهد:
«متنی برای تایید و امضاء این انتخاب [در مجلس] تهیه شد .بعضی از رادیکالها مخالفت دارند ».و دو روز بعد« :آقای [عبدالمجید]
معادیخواه آمد و از وجود عناصری گفت که با رهبری آقای خامنهای مخالفت میکنند و بنا دارند که آن را موقت معرفی کنند ،تا در این
فرصت با تماس با اعضای مجلس خبرگان ،شاید بتوانند

بعد کاری بکنند9».

و فردای آن روز «علی آقا محمدی آمد… گفت هنوز تعدادی از

تندروها با رهبری آیتاهلل خامنهای مخالفند11 1۰» .

آیت اهلل منتظری در خاطرات خودنوشت خود اینگونه به یاد می آورد که:
«یک بار جمعی از جامعه مدرسین و از جمله آقایان حاج سید مهدی روحانی[ ،احمد] آذری قمی و [محمد علی] شرعی پس از حمله
اول به دفتر و حسینیه [ 12دی  ]1368نزد من آمده بودند که شما باید رهبری آقای خامنه ای را علنا اعالم کنید .من گفتم " :من گمان
کردم آمده اید از من دلجویی کنید که هستی مرا غارت کرده اند و به من اهانت شده است  .شما به سکوت من قانع باشید ،جامعه مدرسین
یک تشکیالت مقدس حوزوی بود ولی متاسفانه اآلن به یک ارگان نیمه دولتی تبدیل شده

است "12.

 7نامه سرگشاده به اعضای بنیاد رسالت  9آبان 1374
 8زندگی نامه خودنوشت ،خبرگان ملت ،ج 1ص 134
 9پیشین ،خاطرات  16خرداد 1368
 10پیشین ،خاطرات  17خرداد 1368
 11مقصود از عناصر تندرو مخالف رهبری آیت اهلل خامنه ای ،آنهایی بودند که به بیت آیت اهلل منتظری و جریان مجمع روحانیون مبارز در آن ایام نزدیک بودند و
در زمان ریاست جمهوری آیت اهلل خامنه ای نیز از مخالفین و منتقدین ایشان محسوب می شدند.
 12خاطرات آیت اهلل منتظری ،ج 1ص772
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خود آیت اهلل آذری قمی در این زمینه اعتراف می کند« :در تبریک عَلَمین آقای گلپایگانی و آقای اراکی و آقای منتظری به ایشان
[خامنه ای] کال یا بعضا بی نقش نبودیم».
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چه کسانی در لیستهای شورای رهبری بودند؟
پیش از تغییر اصل و صد هفتم قانون اساسی که به انتخاب رهبری میپرداخت ،این موضوع مطرح بود که اگر در میان افراد واجد شرایط
رهبری به شرح مذکور در قانون اساسی ،فردی واجد همه شرایط بود ،همان شخص برای رهبری انتخاب شود ،وگرنه از میان واجدین
نسبی شرایط عمومی ،سه نفر که نسبت به دیگران امتیازات بیشتر دارند به عنوان شورای رهبری انتخاب شوند.
این نکته موجب شد تا در ابتدای بررسی جانشین رهبری و پیش از تعیین گزینه شورای رهبری یا رهبری فردی ،برخی به بیان لیستهایی
برای شورای رهبری به شرح زیر بپردازند.
ترکیب اول:آیت اهلل خامنه ای،آیت اهلل مشکینی و آیت اهلل موسوی اردبیلی
ترکیب دوم:آیت اهلل خامنه ای ،آیت اهلل مشکینی،آیت اهلل موسوی اردبیلی ،هاشمی رفسنجانی و سید احمد خمینی
ترکیب سوم:آیت اهلل خامنه ای ،آیت اهلل مشکینی،آیت اهلل موسوی اردبیلی،آیت اهلل فاضل لنکرانی،آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی
البته آیت اهلل هاشمی نیز در خاطرات خود در این رابطه نوشته است:
« قبال در مشورتهای سران قوا و جمعی دیگر از بزرگان به این نتیجه رسیده بودیم که شورایی مرکب از آیات خامنهای ،موسوی اردبیلی
و مشکینی رهبری را به عهده بگیرند».
سرانجام به دلیل مخالفت اکثریت خبرگان با شورای رهبری ،هیچ یک از لیست های ذکر شده ،رنگ واقعیت نگرفتند.
موافقان و مخالفان شورایی شدن رهبری
در جلسه عصر و به منظور انتخاب جانشین رهبری ،اولویت با تعیین یکی از دو مدل رهبری بود؛ شورای رهبری یا رهبری فرد.
در این میان بنابر گفته حائری شیرازی ،آیت اهلل خامنه ای جز دسته موافقان شورای رهبری بودند  ،14نکتهای که هاشمی رفسنجانی نیز بر
آن مهر تأیید زده است:

13نامه آذر  76به هاشمی رفسنجانی
 14نشست مرور و بازخوانی ناگفته های وقایع جلسه مجلس خبرگان رهبری در  14خرداد  68در فرهنگسرای انقالب  13خرداد 95
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« اولین بحث ما این بود که شورا باشد یا فرد .ما که جزو هیاترئیسه خبرگان بودیم و باید برنامهها را تنظیم میکردیم ،نظر ما این بود که
شورایی باشد و شورای سهنفره را در نظر گرفتیم که آیتاهلل خامنهای ،آیتاهلل مشکینی و آیتاهلل موسوی اردبیلی بودند .نظر جامعه
مدرسین روی آیتاهلل گلپایگانی بود و فرد را پیشنهاد دادند .یک بحث جدی داشتیم و وقت زیادی از جلسه را گرفته بود که فرد یا شورا
باشد .این در اختیار ما بود و باید انتخاب میکردیم .فرد  45رای و شورا  35رای آورد .نظر آیتاهلل خامنهای روی شورا بود و سخنرانی
خوبی هم کردند و توضیح دادند که شورا الزم است ،اما وقتی که رای گرفتیم ،اینگونه شد .اگر روزی قرار باشد که دوباره رهبری را
انتخاب کنیم ،بحث میکنیم که فرد یا شورا باشد .در اینجا مشکلی نداریم .من طرفدار شورا بودم و همان نظرم مانده است .قاعدتا نظر
آیتاهلل خامنهای هم همان است ،ولی چون خبرگان رای داده ،فعال این است .بعدا باید شرایط را ببینیم ».
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همچنین هاشمی در کتاب خود نیز به موافقت آیت اهلل خامنه ای با شورای رهبری اشاره کرده و نوشته است که «خود ایشان پشت تریبون
رفتند و گفتند من با رهبری شورایی مطابق قانون اساسی موافقم و با رهبری فردی مخالفم .پس چگونه نامزد بشوم؟»
در میان موافقان رهبری فرد و در واقع مخالفان شورای رهبری نیز در جلسه به نطق پرداختند .آیت اهلل حائری شیرازی که در آن زمان
ردای موافقت با رهبری فردی را بر تن کرده بود ،در رابطه با بحث و جدل میان موافقان و مخالفان رهبری فردی میگوید « :آن روز من
صحبت کردم به عنوان مخالف ،بعد از من یک موافق رفت ،موافق به جای اینکه دلیل بیاورد شروع کرد به قسم دادن خبرگان ،ایشان
دلیلی نداشت برای حرفهایی که می زد».
پس از رأی گیری و با موافقت اکثریت اعضای حاضر در مجلس خبرگان ،شورای رهبری رد و رهبری فرد در دستور کار جلسه خبرگان
برای انتخاب جانشین رهبری قرار گرفت.
مخالفت آیت اهلل خامنهای با رهبر شدنش
آیت اهلل خامنه ای که خود مخالف رهبری فردی و موافق رهبری شورایی بود ،پس از آنکه به عنوان گزینه رهبری مطرح شد ،به عنوان
تنها مخالف رهبریش سخن گفت ،نکته ای که با مخالفت اعضای خبرگان مواجه شد.
آیت اهلل حائری شیرازی عضو سابق مجلس خبرگان نیز در نشستی به بیان ناگفتههایی از جلسه انتخاب رهبری پرداخت و در رابطه با
مخالفت آیتاهلل خامنهای با مطرح شدنش به عنوان گزینه رهبری اینگونه روایت کرد:
« تا گفتند رهبری فردی یکی از این خبرگان اسم رئیس جمهور را آورد و گفت ایشان ،چون اینهایی هم که شورایی می گفتند اسم
ایشان را هم در قضیه می آوردند ،یکدفعه ایشان بدون وقت گرفتن و بی قانون آمدند پشت تریبون ،رنگ ایشان سرخ شده بود ،گفت می
دانید می خواهید چه بر سر من بیاورید؟ التهاب شدید داشت ،یکدفعه شورای نگهبانی ها گفتند آقا جان چرا جلوی اجرای قانون را می
گیرید؟ ایشان چیزی نگفت .رفت سر جایش نشست».

 15گفت و گو با روزنامه شرق  2۰اسفند93
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آیت اهلل آذری قمی؛ گزینه پیشنهادی آیت اهلل خامنهای برای رهبری
همچنین آیت اهلل امامی کاشانی نیز در برنامه تلویزیونی شناسنامه که در سال  1393از شبکه سوم تلویزیون ایران پخش شد به بیان روایتی
از این مخالفت پرداخت و از اصرار آیت اهلل خامنهای بر قبول نکردن مسئولیت رهبری و همچنین مطرح کردن مرحوم آذری قمی از
بنیانگذاران جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان گزینه رهبری روایت می کند:
«شخص مقام معظم رهبری می گفتند نه و روی این صحبت خود اصرار داشتند و از آن طرف روی انتخاب مرحوم آذری قمی اصرار
داشتند .حتی بین آقا و آقای آذری صحبتهایی هم رد و بدل شد اما در نهایت مجلس به مقام معظم رهبری رای داد».

وقتی خاطره گویی هاشمی فضای خبرگان را آرام کرد
در تکاپوی نمایندگان خبرگان رهبری برای انتخاب جانشین رهبری و مخالفت آیت اهلل خامنهای با معرفیش به عنوان رهبر آینده کشور،
آیت اهلل هاشمی به ذکر خاطرهای از ایشان پرداختند ،خاطره ای که موجب آرام شدن فضای ملتهب مجلس و آیت اهلل خامنه ای شد.
بنابر گفته حائری شیرازی در زمان بررسی آیت اهلل خامنهای به عنوان گزینه رهبری ،آقایان شبستری و معصومی نامهای به هاشمی رفسنجانی
دادند تا او به بیان صحبتهای امام خمینی در مورد آیت اهلل خامنهای بپردازد.
حائری شیرازی در این رابطه میگوید:
«برغم این نامه ،آ قای رفسنجانی از انجام این کار (به دلیل مخالفت آیت اهلل خامنه ای) اجتناب کرد .پس از آن آیت اهلل شبستری در
خصوص این اقدام اقای هاشمی رفسنجانی اعتراض کرد که اقای رفسنجانی نیز در پاسخ گفت به دلیل مخالفت آقای خامنه ای موضوع
را اعالم نکردم».
در نهایت آ قای هاشمی رفسنجانی اعالم کردند که امام خمینی(ره) در یک جلسه عمومی و یکبار نیز در یک جلسه خصوصی به بنده
فرمودند که اقای خامنه ای بهترین فرد برای رهبری انقالب اسالمی است.
رأی گیری خبرگان و انتخاب آیت اهلل خامنهای به عنوان دومین رهبر نظام جمهوری اسالمی

سرانجام پس از بحث بسیار و جلسهای طوالنی اعضای خبرگان در  14خرداد سال  ،68نوبت به رأی گیری بر سر رهبری آیت اهلل خامنهای
رسید.
در این میان عده ای نیز لزوم مرجع بودن جانشین رهبری را مطرح کردند ،شبههای که بنابر گفته آیت اهلل سید جعفر کریمی عضو سابق
مجلس خبرگان ،پس از آنکه هاشمی رفسنجانی خاطرهای را از امام مبنی بر اینکه «آقایان به دنبال مجتهد صاحب رساله و سرشناس که
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عده ای مقلد داشته باشد نباشند بلکه مجتهد بودن و مدیر و مدبر و شجاع و توانمند بودن برای اداره کشور مانند آقای خامنه ای کافی
است ».نقل کردند ،تا حدودی این شبهه رفع و رجوع شد.
آیت اهلل محمد مومن در رابطه با رأی گیری برای رهبری آیت اهلل خامنهای اینگونه روایت میکند:
«رایگیری به صورت قیام و قعود نبود ،بلکه رای مخفی بود و باید در گلدانها ریخته میشد .رای را که شمردند به نظرم چهار پنجم
حاضران و شاید بیشتر از آن به ایشان رای دادند ،تعداد بسیار معدود رای منفی بود که آن هم احتماال به دلیل سواالت مطرح شده درباره
مرجعیت رهبری بود .وگرنه بیشتر از دوسوم کل اعضای مجلس خبرگان رای به رهبریت آقای خامنهای دادند .به این ترتیب طبق قانون،
رهبریت ایشان محرز شد .این انتخاب در کوتاهترین زمان و در شرایطی که هنوز  24ساعت از فوت حضرت امام نگذشته بود ،صورت
گرفت و در روز  14خرداد  1368این کار انجام شد».
البته هاشمی رفسنجانی که ریاست این جلسه مهم را به عهده داشت نیز در کتاب خاطرات خود ،به رأی  6۰نفر موافق از  74عضور حاضر
در آن جلسه خبرگان سخن به میان آورده است.
سرانجام نمایندگان مجلس خبرگان پس از یک روز پر التهاب آیت اهلل خامنهای را به عنوان جانشین امام خمینی انتخاب و معرفی کردند.
انتخابی که از همان ابتدا با تائید ظاهری برخی از افراد همانند آیت اهلل حسینعلی منتظری همراه شد اما پس از چند ماه ،مخالفت ها و سنگ
اندازی ها آغاز شد و عده ای تالش نمودند مقام علمی و رهبری آیت اهلل خامنه ای را با شبهه مواجه کنند.

شبهه اجتهاد آیت اهلل خامنه ای

در تمامی سال های بعد از به رهبری رسیدن آیت اهلل خامنه ای ،و به خصوص پس از اعالم مرجعیت ایشان ،عده ای از مخالفین و منتقدین
ایشان تالش داشته و دارند تا فقاهت و اجتهاد ایشان را زیر سوال ببرند و این مساله را مطرح کنند که در اصل آیت اهلل خامنه ای دارای
مقام اجتهاد و فقاهت نبوده است و مقام علمی ایشان زیر سوال است! به عنوان نمونه ،دکتر محسن کدیور در سال های اخیر که در خارج
از کشور به سر می برد ،با انتشار کتاب "ابتذال مرجعیت شیعه" تالش کرده است تا اجتهاد آیت اهلل خامنه ای را مخدوش و مورد شبهه
جلوه دهد و اساسا انتخاب ایشان به عنوان رهبر را امری خالف شرع و خالف قانون اساسی وقت معرفی کند!

در این مجال تالش می شود به صورت کوتاه و فشرده مقام علمی و فقهی آیت اهلل خامنه ای بررسی شود و این موضوع مورد بازخوانی
قرار بگیرد که آیا آیت اهلل خامنه ای فقیه و مجتهد جامع الشرایط بوده اند یا خیر و مقام افتاء ایشان چگونه است؟
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اوالً ،آنچه در اطالق لفظ «آیتاهلل» بر شخص معیار و مالک مىباشد ،داشتن ملکه ى «اجتهاد» است که به معناى توانایى استنباط احکام
الهى از منابع معتبر دینى مىباشد .این مهم پس از گذراندن سالها درس خارج ،همراه با تحقیقات و کاوشهاى ژرف فقهى ،اصولى،
رجالی و ...امکانپذیر مىشود .توان استنباط معموالً از طریق اساتید درس خارج ،قابل بررسى و کشف است.
ولى این که از چه زمانى بعد از دستیابى به اجتهاد بر آن شخص آیتاهلل اطالق مىشود ،باید گفت که این یک امر عرفى است و
ضابطهى خاص به غیر از داشتن اجتهاد مسلّم ندارد .چه بسا بسیارى از شخصیتهاى مبرز علمى هم اکنون وجود دارند که مجتهد مسلّم
مىباشند؛ ولى حجت االسالم خوانده مىشوند .با اینکه اطالق آیتاهلل بر آنان کامالً صحیح است ولى در عرف رایج حوزه ،معموالً فرد
بعد از دستیابى به اجتهاد و گذشت چند سالى در کار تدریس خارج ،تحقیق و ...بر او آیتاهلل اطالق مىشود.
ثانیا ،بر اساس ادله ى عقلى و نقلى (آیات و روایات) ،یکى از شرایط ولى فقیه ،داشتن ملکه و قدرت اجتهاد است .در قانون اساسى
جمهوری اسالمی ایران هم در اصول پنجم و یکصد و نهم ،یکى از شرایط رهبرى را صالحیت علمى الزم براى افتا در ابواب مختلف
فقه دانستهاند.
ثالثا ،اجتهاد آیت اهلل خامنه اى ،ربطى به زمان انتخاب ایشان به رهبرى ندارد؛ بلکه بنابر دالیلی که در ادامه می آید  ،ایشان از سالهاى
قبل ،این ملکه و توانایى را داشتهاند:
 .1همهى رسالههاى عملیه ،نوشته اند که اگر دو نفر عادل به اجتهاد کسى شهادت دهند ،اجتهاد او قابل قبول است .مجلس خبرگان ،که
مرکب از دهها مجتهد مسلّم و چندین مرجع تقلید مىباشد ،ایشان را به عنوان مجتهد و رهبر انتخاب کردند.
 .2ایشان پیش از انقالب به درجهى اجتهاد رسیده و اجتهاد ایشان توسط بسیارى از مراجع و بزرگان ،از جمله حضرت امام ،از قبل
تصدیق شده بود .حضرت آیتاهلل فاضل لنکرانى در جلسهى جامعهى مدرسین اعالم کردند که من از بیست سال پیش ،ایشان را
مجتهدى تمام عیار یافتهام.
 .3درس خارج مقام معظم رهبرى که در آن بسیارى از فضال شرکت مىکردند و همگى به وزانت علمى آن شهادت مىدهند ،دلیلى بر
بنیهى علمى نیرومند و ملکهى اجتهاد ایشان است و این توان علمى ،مسلما زمینهاى پیش از رهبرى ایشان دارد.
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توضیح بیشتر اینکه:
در مورد اجتهاد و مرجعیت مقام معظم رهبری گفتنی است؛ اصوالً مرجعیت دارای معیارها و شرایط علمی و عملی متعدد میباشد که
تعداد اندکی از میان مجتهدین و علمای هر عصر به این درجه نائل آمده و در میان این مراجع هم گاهی فقط یک نفر به عنوان مرجع
کل و ریاست عامه شیعیان مطرح میشود .مهمترین شرایط و معیارهای مرجعیت عبارتند از :فقاهت ،عدالت ،تقوی ،اعلمیت ،شجاعت،
آگاهی به اوضاع زمان و مکان ،کثرت تحقیقات و تألیفات ،داشتن توان مدیریت امور مسلمین  ،افتا دادن و تقلید برخی مقلدان و. ...

نکته قابل مالحظه در این شرایط این است که مسأله مرجعیت امری نیست که یک شبه و یا با معرفی و تبلیغات بتوان آن را به کسی
اعطاء کرد ،زیرا عالوه بر داشتن شرایط علمی و عملی مطرحشده ،احراز این شرایط و به تعبیری شهرت یافتن در کسب این شرایط در
میان بزرگان و مجتهدان حوزه و عموم مردم ،نیز مورد توجه است .این مطلب نیز امری نیست که به صورت آنی ایجاد شود ،بلکه
تدریجی بوده و پس از سالها مجاهدت علمی و عملی بوجود میآید .و سپس مورد پذیرش سایر مجتهدان و مجامع علمی حوزه های
علمیه قرار می گیرد و آیت اهلل خامنه ای نیز یک فقیه و مجتهد عادل می باشد و این گونه نیست که فقاهت و اجتهاد را در زمان تصدی
مقام رهبری یا ریاست جمهوری بدست نیاورده بلکه قبل از انقالب آن را کسب نموده اند .برای روشن شدن این به موضوع مختصری
تحصیالت سابقه و تدریس معظم له اشاره می شود .

معظم له در سن  14سالگی دروس حوزوی را در مشهد شروع و ادبیات عرب را در مدرسه سلمان خان به پایان رسانید .و شرایع را هم
نزد پدر بزرگوارشان و دروس سطح را در مدرسه نواب به پایان رساند .در سن  16سالگی در درس خارج مرحوم میالنی شرکت میکرد
چون از استعداد خاصی برخوردار بود لذا کم نظیر بود که جوانی در سن  16سالگی بتواند در درس خارج شرکت نماید .معظم له تا
سال  1337در مشهد عالوه بر تحصیل به تدریس صرف و نحو ،فقه و اصول مشغول بودند.
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در سال  1337تا  1343در قم اشتغال به تحصیل و تدریس داشتند و در محضر اساتیدی چون آیات عظام میرزا احمد مدرس یزدی،
آیت اهلل حاج شیخ هاشم قزوینی و میرزا جواد اقا تهرانی و مرحوم امام و آیت اهلل بروجردی و آیت اهلل حاج شیخ مرتضی حائری بهره
می جستند .مدتی هم در نجف اقامت داشتند و در دروس خارج آیت اهلل حکیم ،خویی و شاهرودی و میرزا باقر زنجانی ,میرزا حسن
یزدی و  ...شرکت می کردند.

حضرت آیت اهلل فاضل لنکرانی می فرماید ایشان ( مقام معظم رهبری) اهل نظر و اجتهاد هستند 2۰ .سال پیش (قبل از انقالب) وقتی در
مشهد ،در مسجد گوهرشاد با ایشان برخورد کردم .آن موقع ایشان از مدرسین محترم مشهد بودند .پرسیدم چه چیزی تدریس می کنید
می فرمودند مکاسب از مهم ترین و مشکل ترین کتب علمی ماست .به نظر من ایشان (مقام رهبری) یک فقیه و یک مجتهد است به نظر
من کسی که در سالهای طوالنی در جهان سیاست ،اساتیدی چون امام امت داشته و خودش دارای استعداد سرشار است چنین فردی
داری مقامات بلند از درک سیاسی است .
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آیت اهلل امینی می فرماید :حضرت آیت اهلل خامنه ای _ دامت برکاته _ در فقاهت و اجتهاد به مرتبه ای است که برای تصدی مقام
والیت و رهبری ،صالحیت کامل دارد. 17
آیت اهلل مؤمن می فرماید :هنگام رای گیری در مجلس خبرگان برای رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای اجتهاد معظم له با قیام هیأت
شرعیه نزد این جانب ثابت بود؛ ولی بعدا به واسطه حضور در جلسات مباحثه فقهی ،شخصا به اجتهاد ایشان پی بردم و اکنون شهادت
می دهم که معظم له ،مجتهدی عادل و جامع الشرایط می باشد. 18
آیت اهلل یوسف صانعی می فرماید :آیت اهلل خامنه ای ،نه تنها مجتهد مسلم می باشد ،بلکه فقیه جامع الشرایط واجب االتباع می

باشد19.

آیت اهلل جوادی آملی می فرماید :اجتهاد و عدالت حضرت آیت اهلل جناب آقای حاج سید علی خامنه ای _ دامت برکاته _ مورد تایید

 16روزنامه رسالت68/3/22 ،
17درر الفوائد فی اجوبه القائد ،ص 19
18پیشین ،ص 21
 19پیشین ،ص 17
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می باشد .الزم است امت اسالمی _ایدیهم اهلل _ در تقویت رهبری معظم له در بذل نفس نفیس ،در هیچ گونه نثار و ایثار دریغ
نفرمایید.

2۰

بنابر این مقام معظم رهبری پس از سالها تدریس و تحقیق در متون دینی به مقام مرجعیت نیز دست یافتند .در این باره جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم که مرکب از دهها مجتهد مطلق و چندین مرجع تقلید میباشد حضرت آیتاهلل خامنهای ،را به مرجعیت پذیرفتند.
اعالمیه جامعه مدرسین به این معناست که حداقل شانزده نفر از مجتهدان و خبرگان ایشان را مرجع تقلید جامعالشرایط میدانند.
هم چنین در هنگام تصدی والیت امر پس از رحلت امام خمینی(ره) ،آیتاهللالعظمی اراکی(ره) و آیتاهللالعظمی گلپایگانی(ره) اجتهاد
ایشان را تایید کردند .حجت االسالم و المسلمین حاج سید احمد آقا خمینى (ره) نیز می گویند  « :حضرت امام بارها از جناب عالى به
عنوان مجتهدى مسلم و بهترین فرد براى رهبرى نام

بردند21».

بنابراین میتوان گفت ،آیتاهلل خامنهای یک فقیه و مجتهد عادل و جامعالشرایط میباشند که این مراتب علمی را در طی دورانی
طوالنی چه قبل و چه بعد از انقالب به دست آورده اند و این امر مورد تصدیق بسیاری از اهل علم و اجتهاد بوده و هست .سابقه
تحصیالتی ایشان در حوزه های علمیه مشهد ،قم و نجف و شرکت در درس اساتید بزرگواری در این سه حوزه نشانگر این مطلب
است.
بنابر مطالب فوق ،روشن مى شود که ایشان در زمان رهبرى ،صد در صد داراى اجتهاد مسلّم ـ که شرط الزم براى اطالق لفظ آیتاهلل
است ـ بودهاند و همان طور که در عرف بر کسى که سالها داراى اجتهاد باشد ،کم کم بر او آیتاهلل اطالق مىشود ،بر معظم له نیز بعد
از این حادثه آیتاهلل اطالق شده است.
بر این اساس این سخن که مقام معظم رهبری بعد از ارتحال مرحوم امام مجتهد و آیت اهلل شدند و مسیر معمول حوزه را طی نکرده اند
سخن نادرست و ناروایی است زیرا تحصیالت حوزوی مقام معظم رهبری و فعالیت های علمی ایشان به سالهای جوانی ایشان باز
میگردد و سالها پیش از اینکه به فعالیت های سیاسی و اجتماعی بپردازند به تحصیل و فراگیری علوم حوزوی اشتغال داشته و به درجه

 20پیشین ،ص 19
 21روزنامه رسالت 68/3/16
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اجتهاد که شرط اصلی برای مرجعیت و اطالق عنوان آیت اهلل است نائل آمده اند و بسیاری از بزرگان حوزه از جمله خود حضرت امام
به وجود این ویژگی در آیت اهلل خامنه ای تصریح نموده اند و این گونه نبوده که به یک باره پس از ارتحال امام ره عنوان اجتهاد را به
دست آورده باشند .

نکتهای دیگر که الزم است به آن اشاره شود اینکه ،مقام معظم رهبری هنگام انتخاب شدن به رهبری به عنوان مرجع مطرح نشدند،
بلکه تنها به عنوان مجتهد جامعالشرایط و آگاه به مسائل و زمان ،مطرح بودند.
اما پس از گذشت چندین سال و حائز شدن شرایط مرجعیت ،ایشان توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،که مرکب از برجستهترین
علمای مجتهد حوزه میباشد ،به عنوان مرجع تقلید معرفی شدند .بنابراین میتوان مشاهده کرد که در مقام علمی و فقهی ایشان
هیچ گونه شبهه و اشکالی جاری نیست ،مقام سیاسی و عملکرد سیاسی اجتماعی ایشان نیز که طی سالیان اخیر برای هر آگاه منصفی
روشن بوده نیاز به بیان ندارد .شاید بسیاری از شبهاتی که همواره و خصوصاً در زمان کنونی در این زمینه ترویج می شود به این جهت
باشد که ایشان در مقام خود درایت و کارآمدی فوقالعادهای داشته مانع به ثمر رسیدن اهداف شوم دشمنان بودهاند ،از این رو سیل
اتهامات و ایرادات را نسبت به ایشان وارد میکنند.

از جمله  ،شبهه دیگری نیز مطرح می شود در این زمینه که انتخاب آیت اهلل خامنه ای در آن زمان با توجه به این که مرجعیت از شرایط
رهبری در قانون اساسی بوده  ،قانونی نیست ؟
پاسخ این شبهه از دو منظر قابل بررسى است:

یك .از نظر فقهى
در فقه شیعه آنچه شرط والیت است ،همان اجتهاد و فقاهت است؛ نه مرجعیت .فقاهت صالحیت علمى و شرط مرجعیت است؛ اما خود
مرجعیت یک شأن اجتماعى است .توضیح اینکه:
عمدهترین شرایط والیت فقیه عبارت است از:
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 -1فقاهت یا اجتهاد مطلق؛ یعنى ،از نظر علمى در حدى باشد که در تمام مسائل بتواند احکام الهى را با مراجعه به ادله تفصیلى
(کتاب ،سنت ،عقل و اجماع) کشف و استنباط کند.
 -2عدالت و تقوا؛
 -3قدرت مدیریت ،تدبیر ،شجاعت و توان اداره کالن جامعه؛
با توجه به شرایط باال ،روشن مى شود که مرجعیت ،شرط الزم رهبرى و والیت فقیه نیست .اصطالح «مرجعیت» -که به مراتب کمال
علمى ،اخالقى و اجتماعى فقیه اطالق مىشود ظاهراً براى کسانى است که عنوان بزرگترین و مشهورترین مجتهد یک کشور (و حتى
یک شهر) را دارا باشد .به عبارت دیگر دانشمندترین همه علماى هر ناحیه ،عنوان مرجع تقلید را دارد و آن ،عبارت از کسى است که
محل مراجعه مقلّدان و داراى رساله مدوّن عملى ،براى استفاده مریدان خویش

است22.

در مورد جایگاه مرجعیت و رابطه آن با والیت فقیه ،نکات ذیل داراى اهمیت است:
یکم .فقاهت  -به معناى توانایى استنباط احکام اولیّه شرعى از منابع و متون دینى امر مشترکى است که هم در مرجعیت و هم در
قضاوت و هم در زعامت و سرپرستى جامعه مورد نیاز است؛ بدین معنا که تصدى این سه شأن مهم ،تنها از سوى فقها مورد قبول است و
دیگران با وجود فقیهان صالح ،حق تصدى این شئون را ندارند.
نکته مهم این است که فقاهت در همه این شئون متفاوت ،به یک معنا است و این گونه نیست که براى مرجعیت ،به گونهاى فقاهت نیاز
باشد و در امر رهبرى به گونهاى دیگر از فقاهت .در واقع فقیهى هست که اجازه پذیرش همه شئون ذکر شده را دارد .در این صورت
اگر از فقیهى ،طلب فتوا کنیم ،مرجع تقلید خواهیم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاریم ،قاضى مىشود و اگر از او زعامت و
سرپرستى جامعه را بخواهیم ،ولىفقیه است .بنابراین ،اطاعت از ولىفقیه ،با همان ادلهاى به اثبات مىرسد که رجوع به مراجع تقلید ثابت
مىشود.

 22حائرى ،عبدالهادى ،تشیع و مشروطیت در ایران ،صص 85 - 81
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دوم .فقاهت و عدالت ،شرط مشترک و مقدماتى تصدى مرجعیت ،قضاوت و زعامت است؛ یعنى ،شرط الزم است ،اما کافى نیست .به
عبارت دیگر متصدى هر کدام از مسؤولیتهاى یاد شده ،به ویژگىهاى دیگرى -متناسب با خصوصیات آن مسؤولیت نیاز دارد .در این
میان ،والیت و سرپرستى جامعه ،مسؤولیت پیچیدهتر و سنگینترى است؛ از این رو داراى ویژگىهاى مهمتر و بیشترى است .به گونهاى
که ممکن است در هر زمان تعداد انگشتشمارى از فقیهان عادل را بتوان یافت که واجد آن شرایط باشند.
سوم .مرجعیت یک شأن اجتماعى است؛ نه یک شأن علمى و فقهىِ باالتر از فقاهت .در واقع بسیارى از فقیهان راضى به پذیرش این
شأن اجتماعى نیستند و ضمن آنکه صالحیت مرجعیت را دارا هستند ،ترجیح مىدهند که این مسؤولیت را بر دوش نگیرند .برخى دیگر
نیز آن را مىپذیرند و مرجع تقلید مىشوند .بنابراین نباید تصور کرد هر فقیهى که مرجع تقلید مىشود ،لزوماً از دیگر فقهایى که این
شأن را نمىپذیرند ،برتر و عالم تر است .البته مرجع تقلید باید فقیه اعلم باشد؛ اما اعلمیت منحصر در مراجع تقلید نیست و فقهاى همتراز
با مراجع ،از نظر علمى و فقاهتى کم نیستند.
چهارم .بخش اصلى و اساسى تکالیف اجتماعى در جامعه دینى را ولىفقیه تعیین مىکند؛ چرا که عمده مسائل اجتماعى ،قضایى و
حقوقى ،اقتصادى و مالى ،تعلیم و تربیت ،سیاست داخلى و خارجى و ...را باید در حوزه حکم حکومتى ،تعیین تکلیف کرد که به
ولىفقیه مربوط است.

بنابر مطالب یاد شده ،روشن مىشود که مراجع تقلید ،هر چند به جهت بعضى از برجستگىهاى فقهى ،اخالقى و اجتماعى ،نسبت به
سایر فقها از اولویت برخوردار مىباشند؛ اما «مرجعیّت» آنان را نباید شرط الزم براى امامت مسلمین محسوب کرد؛ چنان که در متون و
منابع اسالمى چنین موضوعى به هیچ وجه از شرایط رهبرى ذکر نشده

است23.

 23صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران ،ج  ،1ص181
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وانگهى ،تجربه نشان داده است که برخى از مراجع تقلید -که از مراتب علمى و تقوایى برترى نسبت به دیگران برخوردارند نسبت به
مسائل سیاسى التفاتى از خود نشان نمىدهند و یا آنکه از این جهات ،از توانایىهاى مورد انتظار جامعه برخوردار نیستند؛ همچنانکه در
بین علماى متأخّر به جز امام خمینى(ره) ،سایر مراجع بزرگِ تقلید چندان درگیر اشتغاالت فکرى  -فقهى نسبت به مدیریّت سیاسى
نبوده اند .در حالى که بر اساس ادله نقلى و عقلى متعدد ،افزون بر فقاهت و عدالت ،داشتن شرط مدیریت و تدبیر سیاسى براى اداره امور
جامعه ضرورى و اجتنابناپذیر است.
از این رو در نامه امام(ره) به ریاست شوراى بازنگرى قانون اساسى چنین آمده است« :در مورد رهبرى ما که نمىتوانیم نظام اسالمىمان
را بدون سرپرست رها کنیم .باید فردى را انتخاب کنیم که از حیثیت اسالمىمان درجهان سیاست و نیرنگ دفاع کند .من از ابتدا معتقد
بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیّت الزم نیست .مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مىکند .اگر مردم به
خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کند ،وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را بر عهده
بگیرد ،قهراً او مورد قبول مردم است .در این صورت او ولى منتخب مردم مىشود و حکمش نافذ است».

24

دو .از منظر قانون اساسى
اصل یکصد و نهم قانون اساسى مصوّب  1358یکى از شرایط رهبرى را «صالحیت علمى ...الزم براى افتا و مرجعیت» مقرر داشته بود.
منظور از صالحیت علمى همان فقاهت است .بنابراین اوالً اصل مرجعیت بالفعل هیچگاه در قانون اساسى به عنوان شرط رهبرى ذکر
نشده است؛ لیکن به دلیل برخى سوء برداشتها و ابهاماتى که این قید به وجود مىآورد ،در بازنگرى قانون اساسى ،این قید حذف
گردید بنابراین هر چند انتخاب مقام معظم رهبرى بر اساس قانون اساسى قبل از بازنگرى صورت پذیرفت؛ ولى عملى کامالً قانونى و بر
اساس معیارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسى بود؛ زیرا آنچه که اصول قانون اساسى (قبل از بازنگرى) بر آن داللت داشت،
صالحیت و شأن مرجعیت است ،نه مرجعیت بالفعل.
در اصل پنجم نیز تعبیر «مرجعیت» نیامده بود« :در زمان غیبت ولىعصر(عج) در جمهورى اسالمى ایران ،والیت امر و امامت امت بر

 24همان ،ج  ،1ص ( 58نامه مورخ )1368/2/9
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عهده فقیه عادل و باتقوا ،آگاه به زمان ،شجاع ،مدیر و مدبّر است که اکثریت مردم او را به رهبرى شناخته و پذیرفته باشند» .در این اصل
تعبیر «مرجع» نیامده؛ بلکه تعبیر «فقیه عادل» آمده است.
در اصل یکصد و نهم شرایط و صفات رهبر یا اعضاى شوراى رهبرى را ذکر مىکند که در آن هم تعبیر «صالحیت علمى براى
مرجعیت» را دارد .تنها جایى که شبهه مرجعیت بالفعل را به وجود مىآورد ،اصل یکصد و هفتم قانون اساسى قبلى بود که در آن لفظ
«مرجع» آمده بود .در زمان امام راحل(ره) اعضاى کمیسیون یکصد و هفت -که یکى از وظایفش تفسیر قانون اساسى در این گونه
موارد است این موضوع را مورد بررسى قرار دادند که «منظور از مرجع چیست» و میزان و مالک کدام اصل است؟ در نتیجه اکثریت
اعضا معیار را «صالحیت مرجعیت» دانستند ،نه مرجع بالفعل.

از این رو بعد از ارتحال امام راحل ،با توجّه این مصوبه و نیز با استناد به نامه حضرت امام(ره) (مبنى بر عدم لزوم مرجعیت) انتخاب
رهبرى صورت پذیرفت.

25

البته براى بر طرف نمودن هر گونه شبههاى بعد از اصالح و بازنگرى قانون اساسى و حذف شرط مرجعیت ،اعضاى مجلس خبرگان
رهبرى ،دوباره اقدام به رأىگیرى براى انتخاب آیت اهلل خامنهاى کردند ( در مرداد  )1368؛ چنان که حجت االسالم و المسلمین
هاشمى رفسنجانى  -از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در این زمینه مىگوید ...« :براى انتخاب آیت اهلل خامنهاى دوباره رأىگیرى
کردیم ،اول بر اساس حکم امام موقتاً آیت اهلل خامنهاى را انتخاب کردیم .بعداً که قانون اساس قانون اساسى جدید[ ،که بار دوم] اساسى
اصالح شد ،بیشتر از بار اول رأى آورد ...و بر اساس قانون اساسى دوباره رأىگیرى کردیم ...جدید ،و ایشان به صورت دائمى انتخاب
شدند26».

اما نکته جالب توجه دیگر ،دست خط و شهادت برخی از فقهای مشهور دوران نسبت به اجتهاد آیت اهلل خامنه ای می باشد

که این نامه ها و دست خط ها موجود می باشد و در انتهای همین جزوه نیز سند آنها قرار گرفته است .از جمله این افراد حضرات آیات:
فاضل لنکرانی ،محمد مومن قمی ،ابراهیم امینی ،یوسف صانعی ،جوادی آملی ،محمد یزدی ،علی مشکینی و  ...می باشند.

 25ر.ک :گفت و گو با آیتاهلل سیدحسن طاهرى خرم آبادى ،مقررات و عملکرد مجلس خبرگان ،فصلنامه حکومت اسالمى ،سال سوم ،شماره دوم ،تابستان ،77
صص 131.133
26گفت و گو با هاشمى رفسنجانى ،روزنامه کیهان (دوشنبه )1382/11/2۰
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اما شاید بد نباشد در اینجا به نظر دیگر فقیهان حاضر در جلسه مشهور خبرگان رهبری در خرداد سال  68اشاره کنیم که درباره انتخاب
آیت اهلل خامنه ای به عنوان رهبری چه نظری داشتند و در مورد فقاهت ایشان چه گفته بودند؟

مرحوم آیتاهلل ملکوتی ،امامجمعه تبریز و نماینده آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان در همان خرداد  1368در گفتوگو با خبرنگار
کیهان در تبریز درباره شبهه مرجعیت آیت اهلل خامنه ای پاسخ داده بود:
" بر اساس اصل  1۰7قانون اساسی که در آن آینده رهبری جمهوری اسالمی ایران پس از ارتحال جانگداز حضرت امام خمینی پیشبینی
شده ،خبرگان مردم طی یک نشست فوقالعاده حیاتی برای نظام ،رهبری آینده نظام را مورد بررسی قرار دادند و سرانجام با اکثریت قریب
به اتفاق آرا حضرت آیتاهلل خامنهای به مقام رهبری آینده جمهوری اسالمی ایران برگزیده شد.

آیت اهلل ملکوتی پیرامون نظر خبرگان پیرامون شرط مرجعیت برای رهبری آینده گفت :مقصود از مرجعیت در نظر خبرگان اهلیت
مرجعیت است؛ یعنی کسی که اهلیت استنباط و استخراج حکم از ادله معتبر داشته باشد و چون آیتاهلل خامنهای این قدرت و توانایی را
داشت و نیز دیگر شرایط رهبری از جمله مدیریت ،تدبر ،شجاعت ،آگاه و عالم به مسائل و مقتضیات روز را داشت و با در نظر گرفتن
نظر مساعد حضرت امام به ایشان که شواهد آن موجود است ،مجلس خبرگان ایشان را به مقام رهبری انتخاب کرد.

وی حسن انتخاب آیتاهلل خامنهای را ستود و گفت :چون اکثریت اعضای مجلس خبرگان خود مجتهدی عالم هستند؛ لذا این انتخاب بر
اساس دالیل و ادله محکم و روشن بوده است .آیتاهلل ملکوتی ضمن تاکید بر لزوم اطاعت و پیروی از آیتاهلل خامنهای ،اظهارات
مخالفان نظام در خارج از کشور را بیاساس دانست و بار دیگر بر انتخاب آگاهانه مجلس خبرگان تاکید کرد".

 44نفر به رهبری فردی رای دادند

حجتاالسالم حاج سید علیمحمد دستغیب ،یکی از نمایندگان وقت استان فارس در مجلس خبرگان ،که پس از سال  88به دلیل اختالف
های سیاسی با آیت اهلل خامنه ای زاویه ای مشخص و تند پیدا کرد و به نقد رهبری پرداخت ،در همان سال ها درباره چگونگی انتخاب
آیتاهلل خامنهای به رهبری نظام جمهوری اسالمی ایران به خبرنگار کیهان در شیراز گفت:
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در جواب این سوال الزم میدانم که اموری را به عنوان مقدمه عرض کنم:

امر اول

الف) فقیه کسی را می گویند که مقدار قابل توجهی از احکام اسالم را بشناسد .به این معنی که به روایات رسیده از اهلبیت(ع) تسلط
داشته باشد و صحیح را از ضعیف جدا کند و به معانی آنها واقف و قدرت شناختن احکام از این روایات را داشته باشد.

ب) مجتهد کسی را گویند که قدرت استنباط و بیرون آوردن احکام خدا را از قرآن و سنت داشته باشد .حال اگر این قدرت فراگیر و به
تمام احکام باشد ،مجتهد مطلق و مسلم نام دارد و چنانچه به مقداری باشد مجتهد متجزی نام دارد.

ج) مرجع کسی است که در احکام اسالم مردم به او رجوع میکنند و مسائل دینی خود را از او میخواهند و به اصطالح از او تقلید
مینمایند و آن بر دو قسم است :مرجع بالفعل یعنی کسی که در حال حاضر مورد رجوع مردم است و مثال رساله دارد و دیگر مرجعی که
در حال حاضر مورد رجوع مردم نیست اما صالحیت دارد که از او تقلید نمایند.

د) فقیه و مجتهد و مرجع به کسی که در حال حاضر مرجع بالفعل باشد و یا صالحیت داشته باشد گفته میشود و ممکن است کسی فقیه
باشد اما مرجع نباشد؛ این نظر که الزم باشد مرجع به تمام احکام احاطه کامل داشته باشد.

ه) «ولی امر» کسی است که زمام امور مسلمانان در تمام مسائل چه عبادی و یا سیاسی و نظامی و قضایی و غیره به عهده اوست .به این
معنی که الزم است موضوعات احکام را بشناسد و به اصطالح روایت ،حوادث واقعه را بداند تا بتواند احکام آنها را از قرآن و روایات
پیدا کند.

امر دوم

آنچه در روایات اس المی رسیده است عنوان فقیه و یا راوی حدیث دارد ،برای مثال در روایتی نقل شده که امام صادق(ع) فرمود :کسی
که راوی حدیث ما باشد و احکام ما را بشناسد و در حالل و حرام ما اهل نظر باشد پس من او را حاکم بر شما قرار دادم و او حجت من
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بر شماست و در روایت دیگری است که آن دسته از فقها که خود نگهدار باشند و حافظ دین باشند و بر هوای نفس غالب باشند و مطیع
اوامر خداوند باشند بر مردم الزم است که از ایشان تقلید نمایند.

امر سوم

آنچه در قانون اساسی می باشد این است که ولی امر بایستی فقیه عادل و باتقوا ،آگاه به زمان ،شجاع ،مدیر و مدبر که اکثریت مردم او را
به رهبری و مرجعیت شناخته و پذیرفته باشند.

امر چهارم

خبرگان منتخب مردم در نشست مورخه چهارده خرداد  68خود که از ساعت  3٫5عصر شروع شد شخص خاص و یا حتی افرادی را که
قانون اساسی بر آن یک فرد و یا افراد تطبیق کند و جای هیچگونه تاویل و توجیه نباشد پیدا نکرد .از طرفی حضرت امام خمینی در جواب
سوال حضرت آیتاهلل مشکینی در مورد رهبری فرمودند (فقط در مورد رهبری) ما که نمیتوانیم نظام اسالمیمان را بدون سرپرست رها
کنیم باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسالمیمان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند .من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که
شرط مرجعیت الزم نیست .مجتهد عادل مورد تایید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت میکند .اگر مردم به خبرگان رای دادند تا
مجتهد عادل را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد قهرا مورد قبول مردم
است .در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است .به این جهت خبرگان تصمیم گرفتند که فرد یا افرادی را که
مجته د عادل بوده و سایر شرایط را دارا باشد انتخاب نمایند .پس از شور که «آیا فرد باشد یا شورا»« ،فرد» به رای گذارده شد .از  74نفر
حاضر در جلسه  44نفر به فردی رای دادند و دلیلشان هم این بود که اوال حضرت امام رضواناهلل علیه در جوابیه نام شورا را نبردهاند و ثانیا
(باید) تمام شرایط در هر یک از اعضای سه نفر یا پنج نفر باشد و یافتن چنین افرادی در این مدت کوتاه مشکل است؛ بنابراین با توجه به
جوابیه امام و ضرورت رهبری ،خبرگان در افرادی که مطرح شدند حضرت آیتاهلل خامنهای را واجد شرایط دانستند و به او رای مثبت
داد و در ح قیقت او را به عنوان کسی که فقیه عادل دارای بینش سیاسی و اجتماعی است و شجاع و مدیر و مدبر است به مردم معرفی کرد
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تا در مورد بازنگری قانون اساسی تصمیم گرفته شود و پس از تصویب خبرگان و رای مردم به عنوان متمم قانون اساسی اعالم شود .پس
از آن خبرگان نظریه خود را که به احتمال قوی همان حضرت آیتاهلل خامنهای باشد ،بگوید .ضمنا تایید حضرت امام خمینی رضواناهلل
علیه از حضرت آیتاهلل خامنهای که از حضرت حجتاالسالموالمسلمین هاشمی رفسنجانی نقل شد در بیشتر شدن رایها که  6۰نفر از
 74نفر حاضر در جلسه بود ،تاثیر داشت.

امام فرمود آقای خامنهای هست

حجتاالسالم احسانبخش ،امام جمعه رشت و نماینده مردم گیالن در مجلس خبرگان پس از بازگشت از تهران طی گفتوگویی در
خرداد  ،1368مسائل مطرحشده در جلسه خبرگان و علت انتخاب آیتاهلل خامنهای به سمت رهبری جمهوری اسالمی ایران را تشریح
نمود.

وی گفت :در قانون اساسی آمده که وظیفه خبرگان که چکیدههایی از شخصیتهای علمی مملکت هستند برای تعیین امر رهبری زمانی
که در مملکت برای رهبر مسائلی پیش آید ،تشکیل جلسه دهند .بعد از رحلت حضرت امام که مشیت خداوند بود که ایشان دعوت حق
را لبیک گفتند ،در شب واقعه تلفنی اطالع دادند که فورا خودتان را به بیت امام برسانید .من که ساعت  2بعد از نیمهشب وارد تهران شدم
از رحلت امام باخبر شدم .اولین وظیفهای که داشتیم این بود که وصیتنامه امام رضواناهلل علیه قدسسره که به امانت به مجلس خبرگان
سپرده شده بود قرائت شود .در جلسه روز یکشنبه که اعضای مجلس خبرگان ،وزرای کابینه و وکالی مجلس حضور داشتند وصیتنامه
حضرت امام توسط آیتاهلل خامنهای قرائت شد .سپس درها بسته شد و اعضای خبرگان در پشت درهای بسته که به مدت  7ساعت به
طول انجامید به بحث و تبادل نظر در مورد مسائل مختلف رهبری پرداختند .در این جلسه ابتدا رهبری به صورت شورایی سه نفری و پنج
نفری مطرح شد که پس از سخنان مخالف و موافق به رای گذاشته شد و رد گردید .سپس بحث پیرامون انتخاب شخصی برای رهبری
جمهوری اسالمی مطرح گردید که در این زمان یکی از آقایان در مجلس با صدای بلند خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی گفت «چرا
آن چیزی که میدانید شهادت نمیدهید؟» پس از اینکه یک بار دیگر تکرار گردید ،آقای موسوی اردبیلی گفت« :من هم در آن شهادت
بودم ».سپس آقای هاشمی رفسنجانی ادامه داد :اگر قرار است من شهادت بدهم آن شهادت چنین است .وی گفت« :در جلسهای که من،
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آقای موسوی اردبیلی ،نخستوزیر ،حاج احمد آقا و خود آقای خامنهای بودیم درباره رهبری خدمت امام صحبت میکردیم .وقتی که
ما گفتیم کسی را برای رهبری نداریم ،امام فرمود «چرا آقای خامنهای هست» .وی (حجتاالسالم هاشمی رفسنجانی) افزود« :من در
مالقات خصوصی با امام که بازتر صحبت میکردم در مورد رهبری گفتم که کسی را نداریم و احتمال دارد در جامعه دچار مشکل
شویم ».که امام فرمودند «چرا مثل آقای خامنهای دارید» و مسئله سوم که آقای رفسنجانی به نقل از حاج احمد آقا گفتند چنین بود« :بدین
ترتیب بود که من با امام رضواناهلل علیه نشسته بودیم و تلویزیون تماشا میکردیم و آقای خامنهای داشت در سفر کره شمالی صحبت
میکرد .من گفتم :چقدر خوب صحبت میکند ،امام فرمودند برای رهبری شایسته است».
نماینده مردم گیالن در مجلس خبرگان گفت :با این سه شهادت ما به این نتیجه رسیدیم که اگر آقای خامنهای مجتهد نبود امام نمیفرمود
که ایشان قدرت اجتهاد و استنباط دارند و از طرفی در نامه حضرت امام به آیتاهلل مشکینی که سوال شده بود آیا الزم است که ولی فقیه
بعد از شما مرجع باشد؟ امام فرمودند من مرجعیت را الزم نمیدانم فقط اجتهاد کافی است.

وی افزود :با انتخاب آیتاهلل خامنهای به سمت رهبری جمهوری اسالمی ،دنیا شوکه شد و ما متوجه شدیم که عموم مردم که در خط امام
هستند از این انتخاب خوشحال شدند .وی ادامه داد :شخصیت جهانی حضرت آیتاهلل خامنهای هنوز در سازمان ملل به عنوان گویندهای
که در رسایی سخنوری تاکنون به خود ندیده مطرح است.

وی در پایان در مورد انتخاب حضرت آیتاهلل خامنهای از مردم گیالن خواست که همانطوری که در گذشته در خط امام بودند و
صداقت از خود نشان میدادند همان راه و روش را ادامه داده و اطاعت از آیتاهلل خامنهای را اطاعت از امام بدانند.

امام در سه مورد شایستگی آیتاهلل خامنهای را تصریح فرمودند

حجت االسالم امینیان نماینده مردم گیالن در مجلس خبرگان پس از بازگشت از جلسه فوقالعاده خبرگان در مصاحبه با کیهان علت
انتخاب آیتاهلل خامنه ای به رهبری جمهوری اسالمی را تشریح کرد .وی گفت :اعضای محترم خبرگان که نمایندگان منتخب مردم در
مجلس و نخبگان علما و مجتهدین هستند در جلسه اضطراری یک روزه خود با تبادل افکار و مصلحتاندیشی دقیق و با در نظر گرفتن
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معیارهای اسالمی و مصالح ملی و کشوری و به منظور تامین اهداف رهبر کبیر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران ،حضرت
آیتاهلل حاج سید علی خامنهای را که در حال حاضر امامجمعه محترم و منتخب حضرت امام در قلب کشور و رئیسجمهوری محبوب و
برگزیده ملت میباشند ،به عنوان رهبر ی انقالب شکوهمند اسالمی انتخاب و به مردم شرافتمند و شهیدپرور ایران معرفی کردند .معظمله
عالوه بر شایستگی ذاتی از نظر علم ،فقاهت ،تقوا ،جهانشناسی ،قاطعیت ،بینش سیاسی ،مبارزات انقالبی ،مناعت طبع ،صالبت نفس،
جامعیت مکارم و محاسن ،داشتن اندیشههای پرمحتوای مذهبی ،قدرت بیان ،نیروی قوی تحلیلهای سیاسی  -اجتماعی ،سوابق بسیار
روشن و مثبت ،مورد عنایت مخصوص حضرت امام رضواناهلل تعالی علیه بوده که در موارد و مناسبات خاصی به آن اشارت فرمودند.

حضرت امام قدسسره حداقل در سه مورد ،لیاقت و شایستگی معظمله را برای مقام رهبری تصریح فرمودند .این موارد در مجلس خبرگان
مطرح شد .دو مورد آن را حضرت مستطاب حجتاالسالم آقای هاشمی رفسنجانی دامت برکاته از حضرت امام نقل نمودند .حضرت
آیتاهلل جناب آقای مشکینی ریاست محترم هیاترئیسه مجلس خبرگان و حضرت آیتاهلل موسوی اردبیلی ریاست محترم دیوان عالی
کشور و بعضی از علمای دیگر که در محضر مبارک حضرت امام حضور داشتند و از زبان مبارک ایشان شنیده بودند ،تایید و تصدیق
فرمودند.

نمایندگان محترم مجلس خبرگان پس از شنیدن ماجرا و علم و اطالع یافتن از نظر مبارک حضرت امام ،با کمال رضایت و خوشی و با
کمال افتخار به رهبری حضرت آیتاهلل خامنه ای رای مثبت داده و به ملت شریف ایران و مسلمین جهان معرفی نمودند .اینجانب این
انتخاب بسیار شایسته را به مقام معظم رهبری حضرت آیتاهلل خامنهای تبریک و تهنیت عرض نموده ،موفقیت کامل ایشان را از خدای
بزرگ خواهانم.

کسانی که رای منفی دادند با آقای خامنهای مخالف نبودند

مرحوم حجتاالسالموالمسلمین مروج امامجمعه اردبیل و نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان طی گفتوگویی با خبرنگار
کیهان دالیل انتخاب آیتاهلل خامنهای به رهبری جمهوری اسالمی ایران را اعالم کرد.
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وی گفت :بر طبق اصل  1۰7قانون اساسی پس از رحلت جانگداز امام امت ،خبرگان تشکیل جلسه داد و با توجه به ضرورت و اهمیت
مسئله ،بحث در مورد رهبری را شروع نمود .در این جلسه ابتدا پیرامون شورایی و یا انفرادی بودن رهبری بحث شد که در نهایت با
اکثریت آرا ،تکرهبری بودن به تصویب رسید و سپس با توجه به اینکه آیتاهلل خامنهای شخصی است مدیر ،مدبر ،آگاه به مسائل روز
برخوردار از فعالیت و اجتهاد ،مقبول بودن در نزد علمای حوزه علمیه قم و مشهد ،داشتن سابقه مبارزاتی درخشان ،مساعد بودن نظر
حضرت امام به ایشان بر طبق شواهد موجود و شجاعت نفسانی وی موجب آن شد که خبرگان علیرغم عدم تمایل شخص آیتاهلل
خامنهای ،نامبرده را با اکثریت آرا به رهبری جمهوری اسالمی ایران انتخاب نمایند.

وی در پایان یادآور شد کسانی که در این انتخاب رای منفی دادند با آقای خامنهای مخالف نبودند ،بلکه آنان طرفدار شورایی بودن
رهبری بودند .
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مرجعیت آیت اهلل خامنه ای
بعد از رحلت امام خمینی(ره) در خرداد  ،1368حوزه علمیه قم و بسیاری از نهادهای مهم روحانیت همانند جامعه مدرسین حوزه علمیه
قم و جامعه روحانیت مبارز تهران ،مرجعیت آیت اهلل العظمی اراکی را به طور رسمی اعالم کردند .این مرجعیت و فراگیری از همان
خرداد  1368اعالم شد و تا آذر ماه  1373نیز ادامه داشت.
مرحوم آیت اهلل اراکی داماد محمد ابراهیم خوانساری (صاحب مدرسه حاج محمدابراهیم) و باجناق مرحوم آیت اهلل عبدالکریم حائری یزدی نیز
بود .وی پس از مهاجرت آیت اهلل عبدالکریم حائری یزدی به قم از اراک به قم رفت و تا پایان عمر در حوزه علمیه قم ماند .ایشان در اواخر عمر به
شیخ الفقهاء و المجتهدین ملقب شد .ایشان کمی بیش از  1۰۰سال عمر کردند و سرانجام در  8آذرماه  1373در قم وفات یافتند و بحث جدی آینده
مرجعیت در ایران مطرح شد.

بعد از وفات حضرت آیت اهلل اراکی ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بعد از برگزاری جلسات متعدد ،با صدور بیانیه ای در تاریخ 11
آذر ماه سال  1373اسامی حضرات آیات که واجد شرایط مرجعیت هستند را اعالم کرد .در این بیانیه آمده بود:
«موضوع مرجعیت از اعظم مسائلی است که نمیتواند از مصالح مسلمین و استقالل و عظمت آنان جدا و منفک باشد و یا بدون توجه به
دسیسهها و توطئههای کفر و استکبار بر ضد اسالم مورد بررسی و امعان نظر قرار گیرد .لذا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در جلسات
متعدد این موضوع را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد تا اینکه در جلسه مورخ جمعه  11/9/73به این نتیجه رسید که حضرات آیات
آقایانی که ذیالً نامشان یاد میشود واجد شرایط مرجعیت میباشند و تقلید از هر کدام آنان جایز است .واهلل العالم1 :ـ حضرت آیتاهلل
حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی 2 ،ـ حضرت آیتاهلل حاج شیخ محمد تقی بهجت3 ،ـ حضرت آیتاهلل حاج سیدعلی خامنهای (مقام
معظم رهبری)4 ،ـ حضرت آیتاهلل حاج شیخ حسین وحید خراسانی5 ،ـ حضرت آیتاهلل حاج شیخ جواد تبریزی6 ،ـ حضرت آیتاهلل
حاج سید موسی شبیری زنجانی7 ،ـ حضرت آیتاهلل حاج شیخ ناصر مکارم شیرازی دامت برکاتهم».
هم زمان جامعه روحانیت مبارز تهران هم در بیانیه ای فقهایی که تقلید از آنها صحیح و مبری الذمه را اعالم کرد که نام آیت اهلل خامنهای
نیز در بیانیه جامعه روحانیت مبارز به عنوان یکی از مراجع جایز التقلید ذکر شده بود .در سال های اخیر البته نام حضرات آیات سیستانی
و شبیری زنجانی نیز به اسامی قبل اضافه شده بود.
اما اولین کسی که مرجعیت آیت اهلل خامنه ای را با توجه به جایگاه علمی و فقهی ایشان رسما مطرح کرد ،آیت اهلل محمد یزدی در خطبه
های نماز جمعه تهران در همان آذرماه سال 1373بود .اهمیت جایگاه رهبری و تکمیل شدن آن با مرجعیت از جمله مسائلی بود که باعث
شد تا بحث مرجعیت آیت اهلل خامنه ای نیز در همان سال مطرح شود .آیت اهلل یزدی با اشاره به جلسات فقهی و علمی ای که با آیت اهلل
خامنه ای داشتند گفتند:
«طبعا عالئم مسأله اجتهادی و علمی و مرجعیت ،که متکی به مبانی تعیین شده است ،برای مقام معظم رهبری در همین جلسات ،برایم
روشن تر شد؛ علت این که پس از رحلت امام خمینی(ره) و رحلت بعضی از مراجع مطرح در قم ،بنده مرجعیت را اعالم کردم ،این نکته
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بود که بنده در طول این فاصله زمانی و جلساتی که از زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری برگزار شد ،به پایه علمی و قدرت
استنباط و اجتهاد و در حقیقت بنیه اجتهادی و استداللی ایشان و همچنین تسلط بر علوم مختلفی که باعث اجتهاد است ،پی بردم و دیدم،
در ردیف متخصصین قرار گرفته اند؛ به همین دلیل وظیفه شرعی خودم دیدم ،که مرجعیت ایشان را اعالم کنم .فکر می کنم اولین کسی
که مرجعیت مقام معظم رهبری را در رسانههای عمومی اعالم کرد ،من بودم که این مهم را در خطبههای نماز جمعه تهران اعالم کردم».
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بعد از اعالم رسمی مرجعیت آیت اهلل خامنه ای توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز بسیاری از فقها و مراجع آن زمان به صورت
کتبی و شفاهی مرجعیت ایشان را تأیید کردند .البته قبل از این در سال  71نیز تأییدات کتبی برخی از فقها در تأیید اجتهاد مقام معظم
رهبری ،در کتاب «درر الفوائد فی اجوبه القائد» به چاپ رسیده بود.
آیت اهلل مشکینی نیز در مورد توانایی اجتهاد مقام معظم رهبری می فرمایند« :حضرت مستطاب آیت اهلل حاج سیدعلی خامنه ای (مد ظله
العالی) واجد مقام فقاهت و اجتهاد و قدرت استنباط احکام شرعیه که تصدی مقام معظم رهبری بدان نیازمند است ،می باشند».

آیت اهلل مومن یکی دیگر از فقهایی است که در کتاب «درر الفوائد فی اجوبه القائد» به تأیید مقام اجتهاد آیت اهلل خامنه ای پرداخته است.
ایشان در این مورد می نویسند« :هنگام رایگیری در مجلس خبرگان برای رهبری حضرت آیت اهلل خامنهای  -دامتبرکاته  -اجتهاد
معظم له با قیام هیات شرعیه نزد این جانب ثابت بود ،ولی بعدا به واسطه حضور در جلسات مباحثه فقهی ،شخصا به اجتهاد ایشان پی بردم

و اکنون شهادت میدهم که معظم له ،مجتهدی عادل و جامع الشرایط میباشد».

مرحوم سید احمد خمینی (ره) بعد از انتخاب آیت اهلل خامنه ای به عنوان رهبری به نظر امام خمینی (ره) در مورد اجتهاد ایشان اشاره می
کنند؛ ایشان در این مورد می گویند« :حضرت امام بارها از جناب عالی به عنوان مجتهدی مسلم و بهترین فرد

برای رهبری نام بردند28».

آیت اهلل سید محمود هاشمی شاهرودی در مورد جایگاه علمی و فقهی مقام معظم رهبری میگوید« :بنده مدتهاست در خدمت مقام معظم
رهبری در بحث های فقهی مفصل و بسیار سختی که در مسائل مستحدثه و محل ابتالی نظام انجام می گیرد ،حاضر بوده ام معموال در این
مسائل مستحدثه که فقهاء هم بحثی را ارائه نداده اند ،یا کمتر ارائه داده اند آن قابلیتها و ویژگیهای اجتهادی یک مجتهد مطلق مشخص و
نمایان می شود .....باالخره از نظر مجتهد مطلق بودن مقام معظم رهبری جای شکی نیست».
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آیت اهلل جنتی نیز با تأیید مرجعیت آیت اهلل خامنهای می گویند« :تقلید از مقام معظم رهبری بال اشکال و موجب تقویت اسالم و انقالب
و قطع امید دشمنانی است که می خواستند از طریق دخالت در این امر حیاتی ،نظام جمهوری اسالمی را تضعیف نمایند».
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آیت اهلل راستی کاشانی با تأکید بر لزوم تقلید از آیت اهلل خامنهای می گویند« :وجوب پیروی و اطاعت از ولی امر مسلمین حضرت آیت
اهلل خامنه ای در احکام مربوط به جامعه اسالمی (فقه حکومتی) بر کسی پوشیده نیست و اما در احکام شخصی (اگرچه همان گونه که
ایشان در پیام تسلیتشان فرمودند در حوزه علمیه قم مجتهدینی که جامع شرایط تقلید باشند وجود دارد ولی) در شرایط موجود که تشخیص
اعلم ولو احتماالً متعذّر یا متعسّر است تقلید معظم له که یگانه حافظ و نگهبان مصالح اسالم و مسلمین اند مجزی و مبرئ ذمه ،بلکه با
توجه به توطئه های دشمنان اسالم و خوف تفرقه در صفوف مومنین ،اولی می

باشد 31».

آیت اهلل حاج شیخ رضا استادی ،آیت اهلل حاج شیخ احمد محسنی گرکانی ،شهید آیت اهلل حاج سید محمد باقر حکیم ،مرحوم آیت اهلل
حاج شیخ ابوالفضل خوانساری ،مرحوم آیت اهلل حاج سید اسماعیل هاشمی ،مرحوم آیة اهلل حاج شیخ مرتضی بنی فضل ،مرحوم آیت
اهلل سید حسن موسوی همدانی ،حاج سید جالل الدین طاهری اصفهانی ،آیة اهلل حاج شیخ محمد ابراهیم جنّاتی ،آیت اهلل حاج سید کمال
فقیه ایمانی ،آیت اهلل حاج شیخ هادی روحانی ،آیت اهلل حاج شیخ عباس واعظ طبسی ،آیت اهلل شیخ هادی باریک بین ،آیت اهلل حاج
شیخ احمد صابری همدانی  ،آیت اهلل حاج سید علی شفیعی ،آیت اهلل حاج سید محمد علی موسوی  ،آیت اهلل حاج شیخ محمد حسین
زرندی و مرحوم آیت اهلل حاج شیخ عبدالحسین غروی از دیگر علما و فقهایی بودند که اجتهاد و مرجعیت مقام معظم رهبری را تأیید
کردند32.

با وجود اینکه در سالهای اخیر برخی دشمنان جمهوری اسالمی برای ایجاد شکاف بین مردم و مقام معظم رهبری شبهات فراوانی در مورد
جایگاه علمی و فقهی ایشان مطرح کرده اند شاهد آن هستیم که مراجع و فقهای بسیاری از زمان اعالم مرجعیت ایشان به تأیید توانایی
اجتهاد ایشان پرداختهاند .آنچه از صحبت ها و بیانیههای صادر شده در طی بیست و نه سال گذشته به دست میآید اجتهاد مطلق مقام
معظم رهبری است.
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اسناد و تصاویر

30

خبر رحلت امام خمینی(ره) در روزنامه های  15خرداد 1368

31

خبر انتخاب آیت اهلل خامنه ای به عنوان رهبری جدید جمهوری اسالمی ایران 15 ،خرداد 1368

32

استعفای آیت اهلل منتظری از قائم مقامی رهبری در  18فروردین ماه  1368در جامعه جنجالی شده بود ،و به ظاهر آینده جمهوری
اسالمی ایران را در ابهام قرار می داد.

33

قرائت وصیت نامه امام(ره) توسط آیت اهلل خامنه ای در  14خردادماه 1368

نمایی از جلسه تاریخی خبرگان رهبری در  14خرداد 1368

34

پس از به مقام رهبری رسیدن آیت اهلل خامنه ای ،جمعی از فقها و مجتهدین شناخته شده ،اجتهاد ایشان را تائید کردند.

35

در پائیز سال  1373و پس از رحلت مرحوم آیت اهلل العظمی محمد علی اراکی ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  7نفر از مجتهدین را به
عنوان مرجع تقلید پیشنهاد و معرفی نمود که سومین نفر آنها آیت اهلل خامنه ای بود.

36

آیت اهلل خامنه ای پس از رسیدن به مقام رهبری؛ در مراسم ترحیم امام خمینی(ره)

پس از رسیدن آیت اهلل خامنه ای به مقام رهبری ،یکی از مخالفین و منتقدین مقام رهبری و اجتهاد ایشان آیت اهلل منتظری و افراد
نزدیک به ایشان بودند که با انتقاد برخی از چهره های جریان چپ خط امام (اصالح طلبان) مواجه شدند.

37

جامعه روحانیت مبارز تهران نیز نام چند نفر از فقها از جمله مروحومان حضرات آیات بهجت و فاضل لنکرانی را به عنوان مرجع تقلید
پیشنهاد و معرفی کردند که آیت اهلل خامنه ای نیز از جمله آنها بودند.

آیت اهلل محمد مومن ،از اعضای وقت شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری در سال  68بودند که رهبری و اجتهاد آیت اهلل خامنه
ای را تائید کردند .در عین حال به دلیل رابطه نزدیک و دوستانه با آیت اهلل منتظری نظرات ایشان را هم به آیت اهلل خامنه ای منتقل می
کردند.

38

آیت اهلل محمد یزدی ،اولین فردی که مرجعیت آیت اهلل خامنه ای را در سال  1373پیشنهاد و اعالم کردند.

آیت اهلل احمد آذری قمی در سال  ،1368از حامیان رهبری آیت اهلل گلپایگانی بودند که پس از رای نیاوردن نظر ایشانف از رهبری
آیت اهلل خامنه ای حمایت کردند .اما از سال  1376به منتقد رهبری تبدیل شدند .وی در بهمن ماه سال  1377در بیمارستان درگذشت.

39

آیت اهلل حسینعلی منتظری همواره از سال  1368تا آخر عمر از منتقدین رهبری و مخالفین مرجعیت آیت اهلل خامنه ای محسوب می
شدند و شاگردان و نزدیکان ایشان همواره سعی در ایجاد شبهه در عملکرد رهبری و نظام جمهوری اسالمی ایران داشته و دارند.
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